Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) behartigt de belangen van jonge
boeren en tuinders in Nederland. Naast het behartigen van de belangen van agrarische
jongeren in Den Haag en Brussel biedt NAJK actief handvatten tot ontwikkeling en beter
ondernemerschap. Hiermee draagt NAJK enerzijds bij aan de persoonlijke ontwikkeling
van jongeren verbonden met de agrarische sector en anderzijds aan de ontwikkeling van
zelfbewuste en kundige jonge ondernemers die met beide benen in de maatschappij
staan: de ondernemers van de toekomst.
Wij zijn met spoed op zoek naar een:

Projectmedewerker
20-25 uur (m/v)
Standplaats: Utrecht, start: zsm
Dit doe je
Als projectmedewerker ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal projecten.
Je wordt begeleid door een projectleider. Als projectmedewerker denk je actief mee om
doelstellingen om te zetten in concrete plannen waarbij je het belang en de behoeftes van
de achterban in de gaten houdt. De belangrijkste werkzaamheden zijn het ontwikkelen,
organiseren en verzorgen van (project)activiteiten, werven en begeleiden van vrijwilligers en
deelnemers, verslaglegging en communicatie rondom de projectactiviteiten. De belangrijkste
onderwerpen waar jij mee bezig bent zijn weidegang en agrarisch waterbeheer in de open
teelten.
Dit heb je
● Een hart voor agrarische jongeren;
● Kennis van land- en tuinbouw;
● Gevoel voor projectmatig werken;
● Goede communicatieve vaardigheden;
● Kennis en/of affiniteit met weidegang en/of agrarisch waterbeheer;
● In bezit van een auto;
● Minimaal een afgeronde HBO opleiding.
Dit krijg je
● Een contract voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging;
● Zelfstandig, uitdagend en afwisselend werk in een enthousiast team;
● Arbeidsvoorwaarden volgens CAO-Sociaal Werk (schaal 8), met daarin o.a.
individueel keuzebudget voor persoonlijke ontwikkeling.

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marloes van Schaik, projectleider NAJK,
030-2769855. Stuur jouw motivatie en cv naar Stichting PJS, de personeelsorganisatie van
o.a. NAJK, t.a.v. Bernadette van Ginkel: bvanginkel@stichting-pjs.nl. Solliciteren kan tot
uiterlijk 31 januari 2021.
Meer informatie over het agrarisch jongerenwerk kun je vinden op www.najk.nl.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

